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INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI

PIOTR WARDA
Piotr Warda urodził się w 1964 roku w War sza -
wie. Ukończył XXX Liceum Ogól no kształ cą ce
im. Jana Śniadeckiego w War sza wie, a nas tęp -
nie studiował na Wydziale Elek troniki Poli tech -
niki Warszawskiej.

Studia ukończył w 1989 roku, broniąc pra -
cę magisterską w Instytucie Mikro elek tro niki
i Optoelektroniki Politechniki Warszaw skiej.
Tematem pracy dyplomowej z dziedziny op to -
elektroniki, wykonywanej w Zakła dzie Opto -
elektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Op to -
elek troniki było Badanie lasera barwnikowego
o pracy ciągłej.

W marcu 1992 roku rozpoczął studia dok -
toranckie na Wydziale Elektroniki i Tech nik
In formacyjnych Politechniki War szaw skiej na
kierunku Elektronika i Teleko mu ni kacja. Roz -
pra wę doktorską Wpływ pola magne tycz ne go
pierścieniowych magnesów trwałych na pa ra -
metry jonowego lasera argonowego, obronił
z wyróżnieniem w październiku 1998 roku.
W trakcie studiów doktoranckich w 1994 ro ku
otrzymał zespołową Nagrodę Ministra Edu ka -
cji Narodowej.

W styczniu 1999 roku został mianowany
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Opto -
elek troniki Instytutu Mikroelektroniki i Opto -
elektroniki Politechniki Warszawskiej.

W 1999 roku nagrodzony w Konkursie FIA -
TA na najlepszą pracę doktorską wykonaną na
Politechnice Warszawskiej. W tym samym ro -
ku został wyróżniony również indywidualną
Na grodą II stopnia Rek tora Politechniki War -
szaw skiej za osiąg nięcia naukowe.

W 2000 roku otrzymał zespołową Na gro -
dę Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe
osiągnięcie naukowo-techniczne. Jest współ -
twór cą opatentowanego w 2000 ro ku wyna -
laz ku „Rura wyładowcza jonowego lasera ga -
zowego”.

W 2005 roku otrzymał zespołową Na gro dę
II stopnia Rektora Politechniki War szaw skiej za
osiągnięcia dydaktyczne.

Jest współautorem wykładu „Elementy i sys -
temy optoelektroniczne”.

Opublikował około trzydziestu komuni ka -
 tów konferencyjnych i artykułów naukowych.

W latach 2004–2008 brał udział w pracach
Sieci Doskonałości NEMO w PR-6 UE.

Był członkiem powołanego przez Rektora
Zespołu Roboczego Kierowników Projektów
Unii Europejskiej. Od 1996 roku jest członkiem
Stowa rzy szenia Elektryków Polskich.

Piotr Warda brał udział w pracach nad or -
ga nizacją Rady Kierowników Projektów Euro -
pejskich w Poli tech nice Warszawskiej.

Uczestniczy w organizacji i prowadzeniu
lek  cji festiwalowych w ramach Festiwalu Nauki.

Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-
-Oświatowego POZYTON.
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